
Projekty 2010 
 

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost. 

Projekt IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji 

Služby rané péče, které naše Středisko poskytuje v Libereckém kraji byly po celý rok 2010 

financovány z projektu IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji.  

 

Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 Služby sociální prevence v 

Libereckém kraji“ realizovaný podle rozhodnutí OP LZZ-ZS22-12/2009. 

 

Projekt "Program stimulace zraku pro děti se zrakovým 

postižením raného věku" je realizován s pomocí nadačního 

příspěvku "Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky 

Světluška". Nadační příspěvek 250 000 Kč. 

Tento projekt byl zaměřen na zajištění programu stimulace zraku, jako součásti komplexních 

služeb rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Více informací 

získáte v odkazu STIMULACE ZRAKU. 

 

 

Nadace ČEZ: Vzdělávací pobytový kurz pro rodiny dětí s 

postižením, nadační příspěvek 235 300 Kč 

http://www.ranapece.eu/liberec/financovani-a-projekty/realizovane-projekty/projekty-2010/94
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V září 2010 naše středisko realizovalo již druhý ročník pobytového kurzu. Více informací se 

dočtete po kliknutí na odkaz POBYTOVÝ KURZ. 

 

Fond T-Mobile: Podpora svépomocných aktivit 

V rámci tohoto projektu se v červnu roku 2010 uskutečnilo letní setkání rodin dětí s 

postižením. Tato akce se tradičně konala v areálu Jedličkova ústavu v Liberci. Více informací 

najdete v následujícím odkazu LETNÍ SETKÁNÍ. 

 

 

Nadace Leontinka: Svítání  

Společnost ŠkoFIN s.r.o. prostřednictvím Nadace Leontinka podporuje terénní charakter 

sociální služby raná péče. Automobil Škoda Fabia Combi nám byl zapůjčen již v roce 2009 a 

v užívání nám zůstal i po celý rok 2010. Více informací ZAPŮJČENÉ VOZIDLO. 

 

Finanční prostředky poskytli 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR    

 Ústecký kraj    

 Královéhradecký kraj 

 Liberecký kraj                                         

 Město Jičín                                                

 Město Jablonec nad Nisou                 

 Statutární město Liberec                  

 Město Jaroměř                                       

 Město Dvůr Králové nad Labem      

 Město Česká Skalice 

 Město Česká Lípa 
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 Město Doksy 

 Město Svoboda nad Úpou 

 Město Raspenava 

 Město Vrchlabí 

 Město Žacléř 

 Město Nový Bor 

 Město Děčín                        

 Město Tanvald                                         

 Město Hodkovice nad Mohelkou      

 Město Smržovka                                       

 Obec Dolní Branná                                                                           

 Obec Křižany     

 Obec Troskovice                                      

 


